
Areinvençãoda tradição
CríticadeMúsica
Orquestra Sinfónica doPorto
Casa daMúsica

Ilan Volkov direcção Viviane
Hagner violino Obras de Jonathan
Harvey Unsuk Chin e Igor Stravinsky
Porto Casa da Música Sala Suggia 7
de junho 21h sala cheia

O programa do concerto consistiu
nas obras Body Mandala de Jona
thanHarvey Concertoparaviolino e
orquestra deUnsuk Chin e Sinfonia
emDóde Igor Stravinsky
BodyMandalade JonathanHarvey

baseia se na experiência vivida pelo
compositor em2006 emmosteiros
budistas A obra alterna entre duas
realidades sonoras distintas A pri
meira de evidente influênciaorien
tal éprotagonizadapelos trombones
e trompetes que tocamumtema ins
pirado na sonoridade poderosa da
trompa tibetana e que remete para
rituais nos quais o som é o princi
pal veículo para a transcendência
mística
A segunda realidade marcada

mente ocidental consiste num dis
curso musical mais complexo com
harmonias densas e dissonanteson
desedestacampassagenssolistasde
algumvirtuosismo nomeadamente
do clarinete do trompete piccolo e
doviolino A partiturarecorreauma
orquestra numerosa destacando se
a grande quantidade de instrumen
tos de sopro eavariedadede instru
mentos de percussão
A interpretação da OSP CdM res

pondeu com bastante qualidade ao
desafio proposto pela partitura de
Harvey a oposição e a harmonia

entre duas realidades sonoras de
características muito distintas que
se alternamesobrepõemao longodo
discurso musical As partes solistas
foram também executadas com um
bom nível e respeitaram o carácter
exigido pela partitura
O concerto prosseguiu com a

aguardada interpretação doConcer
to para violino eorquestra de Unsuk
Chin composto em 2001 A parte
solista exige um vasto conjunto de
técnicasdeexecução como a rápida
alternância entre sons harmónicos
e sons normais cordas dobradas
trémulos sul ponticello harpejos
escalas e pizzicato Tudo isto numa
partitura de escrita instrumental
complexa organizada na estrutu
ra clássica de quatro andamentos
onde a solista toca do primeiro ao
último compasso praticamente sem
paragens O desempenho deHagner
transmitiu uma clara sensação de
transcendência técnicae expressiva
tendosidoatéhoje aúnica intérprete
capaz de executar este concerto o
que dizmuitosobreo graudedificul
dade da obra e sobre as qualidades
musicais desta violinista
A orquestradesempenha funções

diferentes ao longo do concerto de
Chin Amaior parte do tempo é um
suporte para o violino mas em al
guns momentos partilha o material
temáticoe oprotagonismodoviolino
solo integrando se nomesmo plano
Apesar de tecnicamente a partitura
nãosermuito exigenteparaaorques
tra ela requerum controlo subtil das
diferentes combinações instrumen
tais de forma a manter uma rela
ção equilibrada entre os diferentes
registoseplanos sonoros A direcção
segura domaestro Ilan Volkov con
tribuiu para uma interpretação bem
conseguida

A segundapartedo concerto trans
portou o público para um universo
musicalmuitodistinto ASinfonia em
Dóde Igor Stravinskybaseia se num
discurso neoclássico no qual a me
lodia a harmonia e o contraponto
são os elementosmais importantes
distanciando se assim das texturase
da exploração do som quemarcam
as obras de Harvey e de Chin A in
terpretação foi emgeral bastante sa
tisfatória merecendo especial refe
rênciaoandamento lentoda sinfonia
que por ser concertante colocou
em evidência alguns dos instrumen
tistas da orquestra destacando se
emparticular obomdesempenho do
oboísta mas tambémdascordas de
arco do trompete e da flauta
Com este programa a Orquestra

Sinfónica do Porto Casa daMúsica
demonstroumaisumaveza suaver
satilidade executandocomelevada
qualidadeobraspertencentesa épo
cas e a concepções musicais distin
tas Merecetambém especial referên
ciaadirecçãodomaestro IlanVolkov
sempre segura rigorosae reveladora
de umprofundo conhecimento das
três obras interpretadas
OcicloDescobertasSinfónicas 2014

regressará em Setembro É de real
çar o facto de estarem incluídas es
treias absolutasde trêsnovas obras
para orquestra de Unsuk Chin de
Toshio Hosokawa e de Ana Seara
Jovem Compositora emResidência
2014 e ainda a estreia portuguesa
do ConcertoparaPianoeOrquestra
de Harrison Birtwistle No que res
peita aos intérpretes destaca se a
participação de Pierre Laurent Ai
mard Alban Gerhardt Miklós Lu
ckács doQuartetoArditti eo regres
so de Peter Eötvos comomaestro e
compositor
PedroM Santos
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